Parketonderhoud

FINISH CARE
Onderhoudspolish voor eerste -en periodiek onderhoud

Toepassingen:

Eigenschappen / productvoordelen:

Watergedragen polish voor hoogwaardig onderhoud van
vloeren.

Watergedragen onderhoudspolish, die door een vuilafstotende
film de lak en het uiterlijk van het oppervlak verbetert en
gelijktijdig de levensduur van de vloer verlengt.

Geschikt voor het onderhoud van:










Gelakte parketvloeren
Gelakte kurkvloeren
Meerlagig gelakt parket
Linoleum
PVC
Natuur- en kunststeen vloeren









Gebruiksklaar
Gemakkelijk aan te brengen
Slijtvast
Snel droog
Niet nawrijven
Formaldehydevrij
Oplosmiddelvrij

Belangrijk:

Technische gegevens:

Bij meerlagig gelakt parket: een volledige reiniging van de vloer
met Pallmann CLEAN STRONG (verdunning 1:10) is
noodzakelijk. Wanneer de parketlakkwaliteit niet bekend is,
moet een voorafgaande test m.b.t veeg- en streepvorming
worden gedaan.

Verpakking:
Inhoud:
Glansgraad:
Houdbaarheid:
Eerste keer/gebruik:
Onderhoud/gebruik:

kunststof flacon
0,75 liter, 10 liter
halfmat, mat
ca. 24 maanden
ca. 7 – 10 ml/m²
ca. 100 – 250 ml per 10 liter

FINISH CARE
Ondergrondvoorbereiding:

Arbeids- en milieubescherming:

Vuil, stof, van de vloer verwijderen d.m.v. een mop, bezem of
stofzuiger. Bij olie, vet of wax op de vloer moet een grondige
reiniging doorgevoerd worden met Pallmann CLEAN STRONG
(Grundreiniger).
.
Verwerking:

Niet brandbaar. Bij de verwerking is het gebruik van een beschermende
huidcrème en het ventileren van de ruimtes principieel aan te bevelen.

1.

Verpakking voor gebruik goed schudden.

2.

Eerste onderhoud:
Ca. 10 ml FINISH CARE per m² onverdund met een Pallmann
mop of gelijkmatig en dun opbrengen. Polieren niet
noodzakelijk. Na 60 minuten kan de vloer worden belopen.

3.

Periodiek onderhoud:
Ca. 100 – 250 ml Pallmann FINISH CARE (of FINISH CARE
MAT voor afgewerkte oppervlakken) met 10 liter water
verdunnen en met een Pallmann mop dun aanbrengen. Na 60
min. kan het oppervlak belast worden. Onderhoud afstemmen al
naar gelang de aard van de vervuiling

4.

Op vloeren die een grondige reiniging met Pallmann CLEAN
STRONG ondergingen, is het aanbevolen het eerste onderhoud
te doen met Pallmann FINISH CARE.

5.

Meer informatie over reiniging en nabehandeling vindt u in de
onderhoudsinstructie voor gelakte vloeren.

Belangrijk:


De originele verpakking is, bij normale opslag, ten minste 12
maanden te bewaren. Tegen vorst beschermen.
Aangebroken verpakkingen goed afsluiten.



Optimaal te verwerken bij 18 – 25°C, relatieve luchtvochtigheid
65%. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen,
hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de
droogtijd.



Nieuw gelakte vloeren mogen pas met Pallmann FINISH CARE
worden behandeld als de vloer volledig is doorgehard
(afhankelijk van gebruikte laksysteem).



Regelmatig onderhoud met Pallmann FINISH CARE verbetert
het uiterlijk en verhoogt de levensduur van de gelakte vloeren.



De vloeren die met onderhoudsmiddel zijn behandeld mogen op
zijn vroegst na 1 dag met een karpet of andere vloerbedekking
en zware voorwerpen worden belast.
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Afvalverwerking:
Productresten zo mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering,
wateren of bodem lozen. Lege kunststofverpakkingen met wat water uitspoelen en
aanbieden als recycleerbaar afval. Aan te raden: verpakking, evenals productrest
als chemisch afval behandelen.
Deze gegevens berusten op onze ervaringen en zorgvuldige onderzoeken. De
hoeveelheid van de gebruikte materialen evenals de verschillende werksituaties en
verwerkingsvoorwaarden kunnen door ons echter niet stuk voor stuk gecontroleerd
of beïnvloed worden. De kwaliteit van het werk is daarom afhankelijk van
vaktechnisch inzicht m.b.t. werkomstandigheden en productgebruik. In geval van
twijfel zelf testen doen of technisch advies inwinnen. De legwijze dient te
geschieden conform de voorschriften van de houtleverancier.
Met het verschijnen van dit productblad verliezen alle eerdere productbladen hun
geldigheid. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is
niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Unipro-België nv.

